
Lucas do Rio Verde, 11/12/2020 

INFORME Nº 013/2020 

Para: População Luverdense 

 

ALERTA - ENFRENTAMENTO A PANDEMIA 

Estamos acompanhando a segunda onda da Covid-19 em todo o mundo nas últimas 

semanas. 

Aqui na região e no nosso município não é diferente. Nas últimas semanas a procura por 

atendimento Covid na rede pública de saúde tem aumentado significativamente e os casos ativos 

também. 

Para que medidas mais enérgicas não precisem ser tomadas, pedimos a colaboração de toda 

a população: 

 Utilizar máscara adequadamente (cobrindo boca e nariz) em todos os ambientes fora do 

nosso domicílio; 

 Higienizar as mãos com frequência (com água e sabão ou álcool 70%); 

 Manter distância entre as pessoas; 

 Pessoas do grupo de risco, evitar atividades que ofereçam aglomeração;  

 Em caso de sintomas, suspeita de caso, procure o quanto antes um serviço de saúde; 

 Estabelecimentos comerciais em geral: exigir uso de máscara por todos (inclusive 

trabalhadores do estabelecimento) e oferta de álcool 70% na entrada; 

 Estabelecimentos do ramo alimentício – mercados: exigir uso de máscara por todos, oferta 

de álcool 70% na entrada E NOS CAIXAS; 

 Estabelecimentos comerciais – restaurantes, lanchonetes e bares: exigir uso de máscara por 

todos (antes do consumo de comida/bebida), oferta de álcool 70% na entrada, desinfecção 

das mesas entre cada cliente, e os garçons DEVEM utilizar máscara todo o tempo! 

 Igrejas: exigir uso de máscara por todos, oferta de álcool 70% na entrada e desinfecção dos 

bancos entre cada missa/culto; 

 

 



ROTINA DE ATENDIMENTOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE 

O protocolo de assistência à saúde continuará utilizando a barreira na entrada (tenda), 

encaminhando os casos de suspeita de síndrome respiratória para as Unidades Sentinelas Covid 

(PAM E BIEGER); 

As UBSs ficarão responsáveis pelo atendimento de livre demanda para os seguintes serviços: 

1. Pré-natal de baixo risco; 

2. Puericultura e Teste do Pezinho; 

4.Atendimento Odontológico de rotina e de Urgência/Emergência;  

5. Avaliação de gestante e consulta de puericultura odontológica; 

6. Curativos; 

7. Renovação de receita controlada; 

8. Atendimento de livre demanda de outras queixas; 

9. Entrega de insulina; 

10. Vacinação de rotina (BCG agendada no PSF VII); 

11. Acompanhamento de hipertenso, diabético, hanseníase, tuberculose e sífilis; 

12. Teste do Olhinho: deve ser agendado nas Unidades de Referência abaixo e a criança deve estar, 

preferencialmente, com mais de 15 dias para ser encaminhada para realização do teste. 

*PSF I e II – Rio Verde: Agendar pelo telefone 3548 – 2377 ou 3548-2378.  

*PSF XV – Jaime Seiti Fuji: Agendar pelo telefone 3548 – 2598. 

 

UNIDADE QUE PERMANECE FECHADA: UNIDADE DE REFERÊNCIA: 

PSF XVI - BIEGER PSF IV – ALVORADA E PSF V - 

PIONEIRO 



UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ABERTAS – atendimento não Covid 

UBS HORÁRIO 

I/II -RIO VERDE De segunda a sexta das 07-11h e das 13-17h 

IV -ALVORADA De segunda a sexta das 07-11h e das 13-17h 

V - PIONEIRO De segunda a sexta das 07-11h e das 13-17h 

VI - PALMEIRAS De segunda a sexta das 07-11h e das 13-17h 

VII - PRIMAVERAS De segunda a sexta das 07-11h e das 13-17h 

VIII -BANDEIRANTES De segunda a sexta das 07-11h e das 13-17h 

IX -RURAL De segunda a sexta das 07-11h e das 13-17h 

X -CERRADO De segunda a sexta das 07-11h e das 13-17h 

XI -TESSELE JUNIOR De segunda a sexta das 07-11h e das 13-17h 

XII - VENEZA De segunda a sexta das 07-11h e das 13-17h 

XIII -PQ DAS AMÉRICAS De segunda a sexta das 07-11h e das 13-17h 

XIV -AMAZONAS De segunda a sexta das 07-11h e das 13-17h 

XV -SEITI FUJI De segunda a sexta das 07-11h e das 13-17h 

 

UNIDADES SENTINELAS COVID – apenas atendimento Covid 

UNIDADE HORÁRIO 

I - PAM Todos os dias das 06 às 24h 

XVI – PSF BIEGER Segunda a sexta das 07 às 19h 

 

 Central de Regulação – atendimento ao público, presencial, das 07 às 17h 

 Farmácia Satélite, Pq das Américas, atendimento das 07-11h e das 13-17h 

 Demais serviços da Secretaria permanecem com horário inalterado 

 

 

 



Telefones úteis para o teleatendimento via Telelucas, por Whatsapp, de segunda a sexta-feira das 

07-11h e das 13-17h. O atendimento via whatsapp não é apenas para Covid, pode ser utilizado para 

demandas diversas como orientações gerais, resultados de exames, transcrição de receitas, saúde da 

mulher e do homem e etc: 

 (65) 99238-5498 

 99978-1582 

 99235-5710 

 

Telefones úteis para contato com a Vigilância, via Whatsapp: 

 (65) 99234-8964 

 99241-1785 

 99224-6209 

 99223-0248 

 99236-8514 

 99226-7392 (Plantão da Vig. Sanitária) 

 

 

 

 

Rafael Bespalez 

Secretário Municipal de Saúde 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


